
Bestie 

Nazwa bestii diagnoza Objawy, opis Strategia przeciwstawiania się 

Obsekwencja= 

Uległość 

Jakie wartości są dla 

mnie ważne? czy 

robią na mnie 

wrażenie: pieniądze, 

władza, siła? W jaki 

sposób myślę o 

wartości drugiego 

człowieka? Jak 

klasyfikuję ludzi- ze 

względu na sukces, 

wygląd, wpływy? 

 

Do czego dążę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem bestii jest uczynić 

wszystko, żeby człowiek 

uklęknął, żeby zaparł się swojej 

godności, stał się niższy, by 

mogła patrzeć na niego z góry. 

Obsekwencja mówi: „Ten świat 

jest mój. Ja jestem władcą tego 

świata, ja mam pieniądze, ja mam 

sławę, ja mam kontakty, ja tutaj 

coś znaczę. A ty kim jesteś? 

Uklęknij tylko, a to wszystko 

będzie twoje. Uklęknij 

człowieku!” 

 

 Obsekwencja upokarza 

człowieka, upadla. 

 

Dotyka sfery wegetatywnej, czyli 

związanej z rozmnażaniem, 

seksualnością, jedzeniem , 

fizycznością. 

 

Upokarza w warstwie 

biologicznej, by człowiek 

cierpiał; 

Wywołuje poczucie, że jest się 

najgorszym grzesznikiem, 

prowadzące do rozpaczy; 

usprawiedliwia grzeszność; 

 

Wmawia:  ja jestem nikim, ja nie 

mam żadnych wpływów, ja nie 

znaczę nic, nie mam żadnych 

poważnych tytułów.  

 

Obsekwencja dotyka młodych 

ludzi, studentów, osoby stojące u 

progu dorosłości, często 

wierzących głęboko, że pójdą w 

świecie prosto, bez specjalnego 

wysiłku. Pułapki demona to: 

pieniądze, władza, poszukiwanie 

przyjemności i pozycji; sława, 

odwaga, misja, motory; poczucie 

śmiałości, wielkości, zaradności, 

fałszywego  bezpieczeństwa, 

wciąga w świat, by potem 

Podstawową bronią jest prawda.  

„Każdy, kto mówi prawdę, jest 

niepokonany.” 

Człowiek nie powinien klękać przed 

drugim człowiekiem, ponieważ ma 

godność, którą obdarzył go sam Bóg, 

a nie człowiek. Jest tylko jedna 

Osoba, przed którą możemy klęknąć- 

to sam Chrystus. Sam Chrystus 

odpowiedział Obsekwencji podczas 

kuszenia na pustyni: 

 

„Wówczas powiódł go diabeł w górę, 

pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł do Niego” 

„Tobie dam potęgę i wspaniałość 

tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je dać każdemu, 

komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i 

oddasz mi pokłon, wszystko będzie 

Twoje” Lecz Jezus mu rzekł: 

„Napisane jest: 

 <<Panu, Bogu swemu będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz>>” 

Łk 4, 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli uznasz to, że to Bóg jest 

Twoim Ojcem, postawisz Go na 

pierwszym miejscu, uznasz, że jesteś 

umiłowanym dzieckiem Bożym, że 

drugi człowiek również jest 

umiłowanym dzieckiem Bożym, 

uwierzysz, przekonasz się, 

zdecydujesz się stanąć w prawdzie, 

skłonności, które miałeś, odejdą. 

 

Nie koncentruj się na sobie. Przestań 

być egoistą, egocentrykiem. Nie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób 

proszę Boga o coś? 

Czy potrafię czekać? 

Czy jestem 

szantażystą? 

Czy mam pretensje? 

zepchnąć na dno rozpaczy. 

Wprowadzi w taki dół, że 

sprowadza do myśli 

samobójczych. Zamyka 

możliwość jakiegokolwiek innego 

rozwiązania. Ludzie doświadczają 

swej własnej słabości. 

 

 

 

Najbardziej perfidne działanie 

Obsekwencji, gdy człowiek nie 

klęka przed nią, ujawnia się w 

postawie: „sprawię, żeby to on 

zaczął zmuszać innych, żeby 

klękali przed nim. Żądam od 

innych bezwzględnego 

posłuszeństwa, uległości, liczenia 

się tylko z moim słowem” 

Obsekwencja sprawia więc, że 

człowiek postanawia: Niech inni 

robią, jak im każę; ja mam 

kontrolę; ja rozliczam ; ja mam 

nad nimi władzę. 

 

 

 

Człowiek też myśli: mam Boga 

na smyczy, mam nad Nim władzę. 

Bóg jest dżinem, moim sługą, 

kimś na posyłki. Modlę się: 

„Panie Boże, jeżeli mnie 

kochasz… ty mnie kochasz, to ty 

mi to zrobisz… zrobisz to i to, 

mojej koleżance jeszcze to, no i 

jeszcze jedna sprawa, bo 

kaloryfer mi pękł, więc z tym też 

coś zrób”. 

 

Pretensje do Boga, wyrzucanie 

Mu różnych rzeczy.  

 

Niepohamowana pewność, że 

Bóg powinien coś zrobić. 

Oskarżenia, że tego nie  robi. Na 

przykład stojąc przed lustrem 

człowiek mówi: „Panie Boże, 

przepraszam bardzo, co to jest?” 

Kończy się często warunkowym 

postawieniem sprawy, groźbą: 

szukaj swego. 

 

Kochaj bliźniego, jak siebie samego. 

Ustal priorytety: być czy mieć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus mówi: „Nie będziesz wystawiał 

na próbę Pana, Boga swego”  

(Łk 4,12) 

Nigdy nie wystawiaj Boga na próbę, 

nie wolno tego robić. Bóg jest 

Bogiem.  On cię kocha, że On Cię 

stworzył, że On ma plan wobec 

każdego z nas- plan pełen miłości, że 

każdy z nas ma wszystko, żeby to 

życie przeżyć niezwykle, pięknie i 

prawdziwie.  Nie mamy prawa tak 

Boga traktować. Jezus mówi wprost: 

„Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego …) Idź precz, 

szatanie!” (Mt 4, 7.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Panie Boże, to jest ostatni raz. 

Następnym razem zobaczysz, co 

będzie.”  

Dlaczego mi to, Boże,  robisz? 

Boże, co to ma znaczyć? W co Ty 

mnie pakujesz? Dlaczego tak mi 

się dzieje?  Dlaczego nic nie 

rozumiem, kiedy się to wreszcie 

skończy; Chcę mieć święty spokój. 

Bo odejdę od Ciebie; nie jesteś 

dobrym Ojcem, bo tak mi to 

robisz; gdybyś mnie kochał, nie 

byłoby wojen, dzieci by nie 

umierały… nie byłoby 

cierpienia…. 

 

Takie traktowanie Boga sprawia, 

że w podobny sposób traktuję  

innych ludzi- przedmiotowo, jak 

służących, jak rzeczy, na posyłki; 

używanie ludzi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na wolę Bożą. Bóg ma jedyny 

plan, często odmienny od naszego. 

Desperacja 

Rozpacz 

 

 

Czy mam nadzieję? 

Czy mam wiarę?  

Przestaję mieć nadzieję, 

już nic mi się nie uda; to koniec. 

Nie widzę tego, że jest dzień, nie 

widzę ani siebie, ani innych, nie 

zauważam żadnego dobra. 

Przestaję wierzyć i pokładać 

nadzieję w Bogu. 

Życie nie ma sensu, nie ma 

żadnego celu, nic nie ma.  

 

Posługuj się prawdą, stań w 

prawdzie, a przestaniesz się bać; 

ucisz ego, przyjmij cierpienie jako 

dar dla Chrystusa, uznaj władzę i 

miłość Boga nad sobą. Szukaj 

pociechy w Słowie Bożym. Przytulaj 

się do Jezusa Chrystusa 

 


